
Tydzień języków
obcych

w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej

20 - 26.09.2022r.



Tydzień Języków Obcych

W dniach 20-26.09.2022 w naszej szkole odbędzie się Tydzień Języków Obcych, w 

ramach którego zostaną przeprowadzone różne konkursy i działania dla klas IV–VIII,

oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III.

Dzień I 20.09.22

Konkurs plastyczny w kategoriach I - III i IV - VIII

Wykonanie pracy plastycznej związanej z danym krajem anglo- lub

niemieckojęzycznym (np. Big Ben, autobus piętrowy, budka telefoniczna,

filiżanka, flaga, portret znanej postaci, ...) Prace mogą być wykonane dowolną 

techniką (np. praca przestrzenna) i z użyciem różnych materiałów..

Podpisane prace prosimy przynosić do 23.09.2022

Dzień II 21.09.22

Plakat dydaktyczny „ Dlaczego warto uczyć się języków obcych”                        

( praca indywidualna) dla klas IV - VIII

Przy ocenie pod uwagę będzie brana:

- zgodność z tematem

- wartość dydaktyczna plakatu

- kreatywność,

- estetyka i wkład pracy

Podpisane plakaty prosimy przynosić do 23.09.2022

Dzień III 22.09.22

Prezentacja multimedialna dla klas IV - VII

Prezentacja powinna zawierać informacje dotyczące:  geografii, kultury, zwyczajów, 

zabytków i atrakcji, potraw, strojów narodowych, znanych postaci, tańców i muzyki, 

codziennego życia lub innego ciekawego aspektu wybranego przez siebie kraju.

Prezentację wykonują chętne osoby z klasy, może być to praca grupowa                   

( max. 2 osoby) lub indywidualna. Prezentacje zostaną przedstawione                      

w tym dniu ( 22.09.22) na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego.                      



Prace zostaną ocenione.

Prezentacja powinna zawierać od 6 - 8 slajdów ( w tym strona tytułowa).

Prezentacja musi być wykonana w języku angielskim. Przedstawione prezentacje 

mogą być urozmaicone fragmentami muzyki.

Ocenie podlegać będą:

- zawartość merytoryczna

- poprawność językowa i gramatyczna

- pomysłowość i kreatywność uczniów

- estetyka wykonania

Klasa VIII – projekcja filmów obcojęzycznych

Dzień IV 23.09.22

Konkurs słownictwa dla klas IV - VIII

Proszę o zgłoszenie się chętnych osób do udziału w konkursie do dnia 

20.09.22

Konkurs odbędzie się 23.09.22 ( na drugiej lekcji w sali nr. 16)

- do konkursu przystępują chętne osoby z każdej klasy

- konkurs będzie miał formę pisemną

- zakres obowiązującego słownictwa zostanie podany do informacji 

21.09.22 ( środa) 

Dzień V 26.09.22

Podsumowanie Tygodnia Języków Obcych,  ogłoszenie wyników konkursów 

rozdanie dyplomów i nagród oraz krótkie przedstawienie teatralne w języku 

angielskim.

Wszystkie prace plastyczne, plakaty, prezentacje multimedialne prosimy przynieść 

do swojego nauczyciela języka angielskiego.

W oddziałach przedszkolnych oraz klasach I – III w dniu 26.09.2022 odbędą się 

warsztaty na temat „ Europejskiego Dnia Języków Obcych”



Ponadto, drodzy uczniowie, jeśli w Waszym ubraniu będą 

dominowały barwy flagi wyznaczonego na dany dzień kraju, 

zostaniecie zwolnieni z odpowiedzi: we wtorek krajem 

przewodnim będą Niemcy, we środę Francja, we czwartek Wielka 

Brytania, w piątek Hiszpania w poniedziałek Włochy.

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 


